
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO COLÓQUIO TERRITÓRIO AUTÔNOMO 

 

25, 26 e 27 de outubro de 2013 

Porto Alegre 

 

http://territorioautonomo.wordpress.com 
 

 

PRIMEIRA CIRCULAR 
 

 

 

Entendido em sentido amplo e não sectário, o pensamento libertário compreende uma 

multiplicidade de correntes e perspectivas, do anarquismo clássico ao autonomismo. O que elas 

têm em comum é, sobretudo, a objeção simultânea ao status quo capitalista (e a todo o cortejo de 

opressões constantemente reproduzidas em nossas sociedades: exploração de classe, racismo, 

patriarcalismo etc.) e ao “socialismo” burocrático e seus pressupostos autoritários. 

Gostaríamos de convidar todos os cientistas sociais (geógrafos e não geógrafos) e 

ativistas interessados em discutir e construir alternativas, tanto teóricas quanto de engajamento, a 

partir de uma tal perspectiva, para participar do Segundo Colóquio Território Autônomo − Um 

olhar libertário sobre práticas espaciais, política, economia e cultura, organizado pela Rede 

Reclus-Kropotkin de Estudos Libertários (ReKro) e pela Associação dos Geógrafos Brasileiros 

Seção Porto Alegre (AGB-PA), que será realizado nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2013, em 

Porto Alegre. 

 

 

 

 

 

http://territorioautonomo.wordpress.com/


PRÉ-INSCRIÇÃO 

 

 

A pré-inscrição no Segundo Colóquio Território Autônomo é importante para que 

tenhamos uma estimativa da quantidade de pessoas que têm intenções reais de comparecer ao 

evento. Muitas questões ligadas à organização das atividades dependem dessas informações, por 

isso contamos com a colaboração de todos/as. Então, pedimos para que todas as pessoas que 

pretendam efetivamente participar do Colóquio sigam as rápidas instruções abaixo. 

 

Procedimentos para pré-inscrição: 

Enviar um email para o endereço coloquioterritorioautonomo@gmail.com com o título 

[Pré-inscrição]. No corpo do email, informar os seguintes dados: 

 Nome 

 Instituição / Organização 

 Cidade / estado 

 Pretende enviar trabalho para algum GD? Caso sim, para qual? 

 

Atenção: Esse procedimento não é obrigatório. Porém, é uma forma de colaborar com a 

organização do Segundo Colóquio Território Autônomo. Por isso, reforçamos o pedido para que 

a pré-inscrição seja feita. Não será cobrada qualquer taxa nem exigida a pré-inscrição para a 

participação no evento. 

 

 

ESTRUTURA 

 

 

O Segundo Colóquio Território Autônomo se organizará a partir da estrutura apresentada 

abaixo.  

  

Diálogo de Abertura 

 

Territorialidades e práticas anti-heterônomas 

Marcelo Lopes de Souza e Raúl Zibechi 

 

 

Grupos de Discussão (GDs) 

GD-1   Conflitos sociais e espacialidade: Classe, etnicidade, gênero… 

GD-2   Os geógrafos e os movimentos sociais: como colaborar? 

GD-3   Educação libertária e Geografia. 

 



 

Diálogo de Meio de Campo 

 

Comuna de Paris e Revolução Espanhola: A perspectiva libertária 

Alexandre Samis e Glauco Bruce Rodrigues 

 

 

Territórios da Práxis 

         

  Interações com movimentos sociais e lutas concretas em Porto Alegre 

 

 

Diálogo de Encerramento 

 

Refletindo sobre a práxis libertária desde o Sul 

Ativistas de movimentos sociais de Porto Alegre 

 

 

 

ENVIO DE TRABALHOS 

 

 

Os trabalhos a serem enviados para o Segundo Colóquio Território Autônomo deverão se 

encaixar em um dos temas dos Grupos de Discussão do evento. O/a autor/a deverá enviar seu 

trabalho para avaliação e os trabalhos aceitos serão publicados previamente no site do evento. 

Este pode ser tanto uma reflexão teórica quanto um estudo empírico. Em se tratando de trabalhos 

empíricos, estes tanto podem ser estudos de caso quanto comparativos, e podem ser atinentes a 

qualquer escala (local, regional etc.); entretanto, as referências teóricas devem ser devidamente 

explicitadas. Da mesma forma que é razoável presumir que uma reflexão teórica, por suas 

qualidades, sirva para iluminar e orientar investigações empíricas, é de se esperar que o trabalho 

empírico possa realimentar o debate teórico. 

A versão final do trabalho completo deverá ser enviada até o dia 20 de agosto de 2013. 

 

Além disso, os trabalhos precisam estar de acordo com os seguintes critérios: 

 

Tamanho: De 8 a 15 páginas, incluindo referências e eventuais figuras utilizadas. 

Margens: Esquerda e Superior, 3 cm; Direita e inferior, 2 cm. 

Fonte: Arial, tamanho 12. 

Espaçamento entre linhas: 1,5 cm. 

Formato: .pdf 



 

Os trabalhos deverão ser enviados ao seguinte endereço eletrônico: 

coloquioterritorioautonomo@gmail.com . No momento do envio, deve-se informar no campo 

"Assunto" o Grupo de Discussão ao qual o trabalho se destina: [GD1], [GD2] ou [GD3]. 

Após selecionados, os trabalhos serão disponibilizados previamente no site do evento. 

Dessa forma, todos os/as participantes poderão ter acesso aos textos e, assim, enriquecer os 

debates. Não haverá apresentação formal dos trabalhos, mas sim a realização de um debate entre 

os presentes, suscitado por questões formuladas pelos/as provocadores/as de cada Grupo de 

Discussão. 

Não serão fornecidos certificados. Serão emitidos documentos referentes à participação 

no evento para fins de comprovação, de acordo com o caso (trabalho, diárias, etc.) 

 

 

 

GRUPOS DE DISCUSSÃO (GDs) 

 

 

Serão três os Grupos de Discussão que trocarão reflexões no Segundo Colóquio 

Território Autônomo. Alguns trabalhos serão selecionados para enriquecer as discussões dos 

grupos e suscitar questões para o debate. Para tanto, tais textos serão disponibilizados 

previamente no site do evento.  

  

GD-1 

Conflitos sociais e espacialidade: Classe, etnicidade, gênero… 

 

O objetivo deste Grupo de Discussão é propiciar a discussão aprofundada de situações de 

conflito social, com especial destaque para a sua dimensão espacial. Sabemos que as relações de 

poder são inerentes à produção de conhecimento, aqui em particular o conhecimento geográfico, 

implicando um saber eurocêntrico, masculino, branco e heterossexual. A Geografia, ao 

pretender-se totalizante, geralmente exclui de sua análise agentes, relações sociais e de poder e 

espacialidades que são escamoteadas ou completamente ignoradas por essa abordagem 

hegemônica. Assim, é com o intuito de revelar as “invisibilidades” do discurso geográfico, que 

gostaríamos de promover um espaço de discussão sobre o desdobramento de uma Geografia que 

tenha como iniciativa tornar visíveis esses diferentes grupos via de regra ausentes de sua 

produção científica. Esta busca uma abordagem composta de interdependências e pluralidades, 

levando em consideração as diversas dimensões sócio-espaciais como classe, gênero, etnia etc. 

Por isso, nos interessam relatos e estudos sobre diferentes tipos de opressão, no que diz respeito a 

suas causas, seus agentes, suas conseqüências e, também, às possíveis estratégias de 

enfrentamento e superação. Pesquisas que tenham por foco um único tipo de conflito e opressão 



(luta de classes, racismo, opressão de gênero etc.) são bem vindas, mas é desejável que o autor 

tente estabelecer vínculos entre diferentes conflitos, questões e agendas. 

  

GD-2 

Os geógrafos e os movimentos sociais: Como colaborar? 

 

O objetivo deste Grupo de Discussão é propiciar uma oportunidade para que os geógrafos 

possam refletir e debater sobre as exigências, as possibilidades e os obstáculos no que se refere à 

colaboração entre estudantes e profissionais, de um lado, com organizações de movimentos 

sociais, de outro. Se nos encontramos diante de uma ciência que pouco tem se disposto a sair do 

academicismo e do produtivismo, a estabelecer diálogo e colaboração com a sociedade e a se 

comprometer com a transformação de sua realidade, deparamo-nos também com a urgência de 

uma pesquisa sócio-espacial crítica e engajada. Ao perguntarmos a quem tem servido a 

Geografia, as respostas apontam uma situação muito distante da práxis. Suscitamos a questão 

sobre como os geógrafos podem colaborar com os movimentos sociais e vemos que, tanto 

apoiados em reflexões teóricas e estratégicas quanto, sobretudo, em experiências concretas, 

podemos desempenhar um papel importante no emprego de nossos conhecimentos. Assim, a 

reflexão aqui proposta pode apoiar-se tanto em uma reflexão teórica quanto em um estudo 

empírico. No caso de relato de experiências concretas, várias são as situações em que o 

engajamento pode levar a uma possível cooperação com os movimentos sociais: situações de 

pesquisa (pesquisa socialmente comprometida, participante ou não, que envolva diálogo e 

colaboração com organizações de movimentos, podendo chegar, no limite, a uma “pesquisa-

ação”, na qual as finalidades do trabalho são discutidas e definidas conjuntamente com os 

ativistas);atuação de profissionais como “assessores” ou “consultores” de 

movimentos(auxiliando na elaboração de projetos e propostas); montagem de oficinas, cursos de 

capacitação etc. 

 

GD-3 

Educação libertária e Geografia 

 

Esse Grupo de Discussão tem como objetivo fomentar e aprofundar reflexões sobre as 

relações entre a educação e a Geografia  -  dois modos de compreensão do mundo  -  sob o 

prisma do pensamento libertário. Entendemos que a Geografia libertária contribui como um 

instrumento estratégico de questionamento da Geografia ensinada nas 

escolas, compreendida enquanto resultado sempre em movimento de um duplo 

problema epistemológico: de um lado, a Geografia tradicional mascarou diversos aspectos da 

vida social no âmbito das discussões em sala de aula, colaborando, assim, acriticamente com os 

projetos dos Estados nacionais. Por outro lado, a Geografia crítica, sobretudo aquela de corte 

marxista, muito frequentemente secundarizou a espacialidade dos fenômenos sociais, o que 

compete para o empobrecimento da sua compreensão. Neste sentido, o presente GD, ao propor 



colocar o pensamento libertário enquanto uma referência para o ensino de Geografia, possui dois 

objetivos complementares: a) refletir sobre as possíveis contribuições que esta concepção tem ou 

teve à chamada Geografia escolar; b) suscitar discussões a propósito dos limites e possibilidades 

de ação dos geógrafos libertários nos espaços educativos, em uma perspectiva mais ampla do que 

o cotidiano da escola. Pensamos, assim, que o fomento das discussões do GD a partir de estudos 

críticos sobre o ensino da Geografia, repensando-socializando-significando reflexões e relatos 

acerca de diferentes tipos de atuação de geógrafos no campo educacional – seja em escolas, 

sindicatos e/ou outros espaços de luta, seja na sua atuação em projetos de educação popular para 

além do Estado e da rede privada -, parece-nos um modo de descortinar os princípios educativos 

das ações libertárias marginalizadas, ou mesmo desconhecidas, na ciência geográfica. 

 

 

 

 

REALIZAÇÃO 
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